Planejamento Anual
Componente Curricular: Inglês

Ano: 7º ano

Ano Letivo: 2017

Professora: Mônica Figueiredo

OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de IDENTIFICAR, LER e INTERPRETAR a Língua Inglesa como
um todo.
1. Competências:








Reconhecer e identificar estruturas gramaticais;
Ser capar de ler um texto independente de ter ou não conhecimento de um vocabulário
específico;
Identificar e aplicar as técnicas de leitura adequadamente;
Expressar opiniões a cerca de determinado assunto;
Formular e articular argumentos adequadamente;
Fazer inferências;
Elaborar textos coerentes e coesos.

2. Habilidades:






























Escrever sobre a rotina das pessoas;
Falar sobre sua vizinhança;
Falar sobre a habilidade das pessoas;
Falar sobre a frequência das atividades;
Falar sobre o uso seguro da Internet;
Dar instruções;
Descrever a casa de alguém;
Dizer o que esta acontecendo no momento da fala;
Corrigir orações falsas;
Contrastar hábitos e rotinas;
Perguntar sobre o aniversario de alguém;
Dizer datas;
Fazer sugestões, concordar e discordar;
Dizer preços;
Perguntar e dizer o preço das coisas;
Comprar coisas em uma loja;
Falar sobre comida saudável e diferentes grupos de comida;
Falar sobre os hábitos alimentares;
Pedir comida;
Ser educado;
Discutir a relação dos problemas de pele e a alimentação;
Fazer, aceitar e recusar uma proposta;
Falar sobre viagens;
Dar motivos;
Descrever rotinas;
Pedir e dar conselhos;
Descrever pessoas;
Perguntar e falar sobre o tempo;
Descrever-se;





Descrever experiências passadas;
Perguntar responder sobre o passado;
Ler e interpretar noticia.

Conteúdo
1º
Vocabulary review; places in town; action words;

X

Computer related words; dos and don’ts; give instructions; sequencers;

X

Can & can’t; adverbs of frequency; question words; imperative form;

X

Rooms in the house; furniture; house chores; types of TV programs;

X

Prepositions of place; present continuous; ordinal numbers;

X

Clothing items and accessories; currency; different stores;

X

Trimestre
2º

Food items; junk food; adjectives; sizes; clothing items; both of them;

X

Countable & uncountable nouns; some & any; quantifiers;

X

Would like; would love to; love/like + -ING; sections in a magazine

X

Question words; prepositions of movement; sports; countries;

X

Adjectives; airport related words; means of transportation;

X

Object pronouns; regular & irregular plurals; action words;

X

Possessive pronouns; should/shouldn’t; make/let + me & us

X

3º

To be (past); adverbs; sports; free-time activities; vacation related words;

X

There was/there were; question words; action words; clothing items;

X

Weather related words; natural disasters; camping items;

X

The four elements of nature; toiletries; MSN abbreviations;

X

Simple past – regular & irregular verbs (introdução); collocations;

X

